Dotační program městské části Praha 10
na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením
a jejich rodin pro rok 2021
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I. Název programu:
Dotační program městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10
s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2021 (dále též dotační
program)
II. Vyhlašovatel dotačního programu, poskytovatel dotace
1. Vyhlašovatelem dotačního programu a poskytovatelem dotace je městská část Praha 10
(dále jen MČ Praha 10) se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10, IČ: 00063941,
zastoupená starostkou.
2. Dotační program byl schválen usnesením Rady MČ Praha 10 č. 1037 ze dne 1. 12. 2020.
3. MČ Praha 10 si vyhrazuje právo změnit podmínky dotačního řízení, zejména z důvodu
legislativních změn.
4. MČ Praha 10 si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

III. Vyhlášení dotačního programu
1. Dotační program je vyhlášen zveřejněním na úřední desce MČ Praha 10 a na internetových
stránkách MČ Praha 10.

IV. Účel dotačního programu
1. Účelem dotačního programu je
a. finanční podpora rodin, které pečují o dítě z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním
postižením, spočívající ve finanční kompenzaci části nákladů, vzniklých v souvislosti se
skutečností, že dítě s těžkým zdravotním postižením plní školní docházku denní formou;
b. podpora integrace dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením do běžného
života.

V. Důvody podpory
1.

Péče o dítě s těžkým zdravotním postižením je finančně velmi náročná. Skutečnost, že dítě
s těžkým zdravotním postižením plní školní docházku denní formou, sice přispívá k integraci
těchto dětí do běžného života, znamená ale další finanční nároky pro jejich rodiny.
Důvodem podpory je snaha pomoci rodinám s dětmi z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním
postižením, které plní školní docházku denní formou.
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VI. Vymezení pojmů
1. Rozhodné období
Rozhodné období je pololetí školního roku, v němž způsobilý žadatel plnil školní docházku denní
formou, přičemž:
a. období od září 2020 do ledna 2021 představuje rozhodné období pro žádosti o dotaci za
1. pololetí školního roku 2020/2021;
b. období od února 2021 do června 2021 představuje rozhodné období pro žádosti o dotaci
za 2. pololetí školního roku 2020/2021.
2. Okruh způsobilých žadatelů
2.1 Způsobilým žadatelem o dotaci v rámci dotačního programu (dále též způsobilý žadatel) je
fyzická osoba, která splňuje současně tyto podmínky:
a. k prvnímu dni rozhodného období nedosáhla věku 18 let
b. v rozhodném období měla trvalý pobyt na území MČ Praha 101 a tato skutečnost trvá ke
dni podání žádosti o dotaci
c. v rozhodném období – alespoň po jeho část – byla držitelem platného průkazu osoby se
zdravotním postižením ZTP/P
d. v rozhodném období plnila školní docházku denní formou2 a za toto období nemá více než
15 neomluvených hodin.
2.2 Za nezletilého žadatele podává žádost zákonný zástupce.

VII. Podmínky použití dotace
1. Dotace je určena jako částečná kompenzace nákladů, které oprávněnému žadateli vznikly
v důsledku skutečnosti, že byl v rozhodném období osobou se zdravotním postižením –
držitelem platného průkazu ZTP/P a současně v tomto období plnil školní docházku denní
formou. Dotace bude poskytnuta oprávněnému žadateli jako paušální částka v případě, že
splní všechny podmínky, stanovené dotačním programem.

VIII. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků na dotační program
1. Částka 1 200 000 Kč představuje předpokládaný celkový objem peněžních prostředků,
vyčleněných v rozpočtu MČ Praha 10 na dotační program.

1

MČ Praha 10 upozorňuje, že členění hlavního města Prahy na 10 městských obvodů je odlišné od členění hlavního
města Prahy na jednotlivé městské části (tzn. ne každý obyvatel obvodu Praha 10 je občanem MČ Praha 10). MČ Praha
10 proto doporučuje žadatelům o dotaci ověřit si, že trvalé bydliště mají skutečně na území MČ Praha 10 (a nikoliv
např. na území MČ Praha 15 či MČ Praha 22, které rovněž patří do obvodu Praha 10). O vnitřním členění Prahy více
např. zde:
http://www.prahainfo.cz/encyklopedie/Vnit%C5%99n%C3%AD+%C4%8Dlen%C4%9Bn%C3%AD
2
plnění školní docházky denní formou bude splněno i v případě realizace náhradních forem výuky – např. distančních
forem vzdělávání - realizovaných z důvodu nepříznivé epidemické situace v ČR.
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2. Objem finančních prostředků, poskytovaných v rámci dotačního programu, je limitován
celkovým objemem finančních prostředků, které jsou pro tyto účely v daném roce
vyčleněny v rozpočtu MČ Praha 10.

IX. Kritéria pro stanovení výše dotace
1. Pokud způsobilý žadatel plnil v rozhodném období školní docházku denní formou ve škole,
která se specializuje na práci s dětmi se zdravotním postižením, činí výše dotace při splnění
všech podmínek dotačního programu 20 000 Kč.
2. Pokud způsobilý žadatel plnil v rozhodném období školní docházku denní formou ve škole,
která není zřízena jako škola se specializací na práci s dětmi se zdravotním postižením, činí
výše dotace při splnění všech podmínek dotačního programu 25 000 Kč.
3. V případě, že způsobilý žadatel změnil v průběhu jednoho rozhodného období typ školy, tj.
po část rozhodného období navštěvoval školu, která se specializuje na práci s dětmi se
zdravotním postižením a po část téhož rozhodného období navštěvoval školu, která není
zřízena jako škola se specializací na práci s dětmi se zdravotním postižením, činí výše
dotace při splnění všech podmínek dotačního programu za toto rozhodné období částku
25 000 Kč.

X. Žádost o dotaci
A. Náležitosti žádosti
1. Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 1 dotačního programu.
Formulář je k dispozici na webu MČ Praha 10 www.praha10.cz.
2. Žádost musí obsahovat zejména zákonné náležitosti dle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dále
náležitosti, definované dotačním programem:
a. jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště žadatele o dotaci
b. číslo průkazu ZTP/P žadatele a datum, kdy končí platnost tohoto průkazu
c. v případě nezletilého žadatele údaje o jeho zákonném zástupci, a to: jméno
a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo občanského průkazu
d. kontaktní telefon a kontaktní e-mail
e. požadovanou částku
f. účel, na který žadatel chce dotaci použít
g. dobu, v níž má být dosaženo účelu
h. odůvodnění žádosti
i. seznam příloh žádosti
j. den vyhotovení žádosti a podpis žadatele či osoby zastupující žadatele.
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3. Žádost musí dále obsahovat tyto přílohy:
a. doklad o plnění školní docházky denní formou v rozhodném období, vydaný
školským zařízením, kde žadatel v uvedeném období plnil školní docházku
b. vyplněný formulář prohlášení žadatele, který je přílohou č. 2 dotačního programu
a je k dispozici na webu MČ Praha 10 www.praha10.cz.
B. Lhůta pro podání žádosti
1. Žádost o dotaci za 1. pololetí školního roku 2020/2021 – tj. za rozhodné období dle bodu
VI. / 1a. – je možné podat bezprostředně po uplynutí uvedeného rozhodného období, a to
od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021.
2. Žádost o dotaci za 2. pololetí školního roku 2020/2021 – tj. za rozhodné období dle bodu
VI. / 1b. – je možné podat bezprostředně po uplynutí uvedeného rozhodného období, a to
od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021.
C. Způsob podání žádosti o dotaci
1. Žádost o dotaci s přílohami lze podat ve stanoveném termínu jedním z dále uvedených
způsobů:
a) v jednom podepsaném originále prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
osobně na adrese:
Úřad MČ Praha 10
Odbor sociální – Oddělení sociální práce
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10
a to v obálce označené:




názvem programu: „Dotační program MČ Praha 10 – podpora dětí s těžkým zdravotním
postižením a jejich rodin pro rok 2021“
plným jménem žadatele a adresou
textem „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O DOTACI“

b) formou elektronického podání prostřednictvím datové schránky:
Žádost s přílohami bude odeslána z datové schránky žadatele nebo osoby oprávněné jednat
za žadatele na adresu datové schránky městské části Praha 10: irnb7wg a označena
textem „Odbor sociální – dotační program“. Jednotlivé přiložené dokumenty není v tomto
případě nutné opatřovat elektronickým podpisem žadatele nebo osoby oprávněné jednat
za žadatele.
2. Kontaktním místem je Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10 (dále i OSO). Nevíte-li si rady
s vyplněním či podáním žádosti nebo potřebujete další informace k dotačnímu programu,
je možné kontaktovat Odbor sociální – Oddělení sociální práce Úřadu MČ Praha 10, a to
buď prostřednictvím e-mailu: szp@praha10.cz nebo na telefonních číslech 267 093 226,
267 093 293 nebo 267 093 598.
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3. Žadatel je povinen bezodkladně informovat OSO o veškerých změnách údajů uvedených
v podané žádosti.
4. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Rozhodování o žádosti, kritéria pro hodnocení žádosti
1. Finanční prostředky jsou v rámci dotačního programu poskytovány na základě posouzení
žádosti o dotaci. Poskytovatel dotace bude hodnotit, zda byla žádost předložena podle
pravidel dotačního programu.
A. Posuzování formálních náležitostí žádosti
1. Kontrolu formální úplnosti žádostí o dotaci, podaných v rámci dotačního programu,
provede OSO, a to ve lhůtě do 15 dní po uplynutí posledního dne lhůty pro podání žádostí
o dotaci pro příslušné rozhodné období.
2. V případě neúplné žádosti vyzve OSO žadatele na kontaktní e-mail, uvedený v žádosti, aby
nedostatky opravil, přičemž stanoví lhůtu pro opravu nedostatků a upozorní žadatele, že
nebude-li žádost ve stanovené lhůtě opravena, bude vyloučena z dalšího posuzování.
3. Z posuzování budou dále vyloučeny duplicitní žádosti. V případě, že za jedno rozhodné
období podá v rámci dotačního programu jeden způsobilý žadatel více žádostí, bude
v tomto případě dále posuzována pouze žádost doručená poskytovateli dotace jako první
v pořadí.
4. Z posuzování budou dále vyloučeny žádosti:
a. podané jiným než v dotačním programu uvedeným způsobem (např. e-mailem nebo
faxem),
b. doručené na jinou než v dotačním programu uvedenou adresu,
c. doručené po termínu stanoveném pro podání žádostí dotačním programem v bodě
X. B.
B. Posuzování věcné správnosti žádosti
1. U žádostí, které nebyly vyloučeny z posuzování z formálních důvodů dle bodu XI. A./2 až
XI. A./4, OSO ověří, zda odpovídají po věcné stránce jednotlivým podmínkám dotačního
programu, a to ve lhůtě do 30 dní po uplynutí posledního dne lhůty pro podání žádostí
o dotaci pro příslušné rozhodné období.
2. OSO si vyhrazuje právo vyžádat si v průběhu věcného posuzování doplnění či upřesnění
informací, uvedených v žádosti o dotaci.
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C. Rozhodování o poskytnutí dotace
1. O poskytnutí dotace rozhoduje Rada MČ Praha 10 (dále též RMČ).
po posouzení podaných žádostí po formální a věcné stránce předloží
na přiznání/nepřiznání dotace jednotlivým žadatelům, a to nejpozději
které bezprostředně následuje po uplynutí 30. dne od posledního dne
žádosti o dotaci pro příslušné rozhodné období.

Z tohoto důvodu
OSO návrh RMČ
na jednání RMČ,
lhůty pro podání

2. Žadatelé, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace, budou do 15 dnů ode dne rozhodnutí
RMČ dle bodu XI. C./1 vyzváni k uzavření smlouvy. Nebude-li žadateli vyhověno, bude mu
toto sděleno bez zbytečného odkladu včetně důvodu nevyhovění žádosti. Dílčí informace
se v průběhu řízení nesdělují.

XII. Způsob poskytnutí dotace
1. Po schválení poskytnutí dotace Radou MČ Praha 10 připraví OSO veřejnoprávní smlouvu
a předloží ji k podpisu příjemci dotace.
2. Finanční prostředky se poskytují na základě veřejnoprávní smlouvy, uzavřené dle bodu
XII. /1, způsobem stanoveným v této smlouvě, ve lhůtě do 30 kalendářních dnů
od účinnosti smlouvy.
3. Příjemce dotace je povinen poskytnout OSO potřebnou součinnost.

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
2. Dotace nemusí být poskytnuta v požadované výši.
3. Poskytnutí dotace v jednotlivém případě určitému žadateli nezakládá nárok na poskytnutí
další dotace témuž žadateli v následujícím období a v dalších letech.
4. Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, je poskytovatel oprávněn kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace
poskytnuta.

XIV. Seznam příloh dotačního programu
1. žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu - formulář
2. prohlášení žadatele - formulář
3. vzorová smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu
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Dotační program městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým
zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2021 – příloha č. 1

Žádost o dotaci z rozpočtu MČ Praha 10
Žadatel:
Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:

Ulice, číslo:
Obec, PSČ:

Číslo občanského průkazu:
Číslo průkazu ZTP/P:

Platný do:

Zákonný zástupce (v případě nezletilého žadatele):
Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:

Ulice, číslo:
Obec, PSČ:

Číslo občanského průkazu:
----------------------------------Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kód banky:
Název banky:
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Pololetí školního roku, za které žadatel podává žádost o dotaci (tj. rozhodné
období):

V rámci dotačního programu MČ Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním
postižením a jejich rodin pro rok 2021 žádám o dotaci za rozhodné období – dále uvedené pololetí
školního roku (nehodící se variantu škrtněte):

 1. pololetí školního roku 2020/2021
 2. pololetí školního roku 2020/2021
Žadatel/zákonný zástupce žadatele prohlašuje a svým podpisem na této žádosti potvrzuje, že
žadatel byl alespoň po část výše označeného rozhodného období držitelem průkazu osoby
se zdravotním postižením ZTP/P a plnil v tomto rozhodném období školní docházku denní formou.
Žadatel podává tuto žádost o dotaci za účelem finanční kompenzace části nákladů, vzniklých
v souvislosti se skutečností, že dítě s těžkým zdravotním postižením plní školní docházku denní
formou, neboť těžké zdravotní postižení spolu s plněním školní docházky denní formou znamenaly
ve svém souběhu pro něj a jeho rodinu zvýšení životních nákladů nejméně o částku, odpovídající
výši požadované dotace – viz dále.

Požadovaná částka

(Z dále uvedených možností zaškrtněte variantu, která odpovídá situaci žadatele).

Varianta A
Ve shora uvedeném pololetí školního roku (tj. v rozhodném období) plnil žadatel školní docházku
denní formou ve škole, která se specializuje na práci s dětmi se zdravotním postižením, proto
s ohledem na podmínky dotačního programu činí požadovaná částka 20 000 Kč.

Varianta B
Ve shora uvedeném pololetí školního roku (tj. v rozhodném období) plnil žadatel školní docházku
denní formou ve škole, která není zřízena jako škola se specializací na práci s dětmi se zdravotním
postižením, proto s ohledem na podmínky dotačního programu činí požadovaná částka

25 000 Kč.
Varianta C
Ve shora uvedeném pololetí školního roku (tj. v rozhodném období) plnil žadatel školní docházku
denní formou, přičemž v průběhu tohoto pololetí školního roku změnil typ školy, tj. po část
rozhodného období navštěvoval školu, která se specializuje na práci s dětmi se zdravotním
postižením a po část téhož rozhodného období navštěvoval školu, která není zřízena jako škola
se specializací na práci s dětmi se zdravotním postižením, proto s ohledem na podmínky dotačního
programu činí požadovaná částka 25 000 Kč.

……………………………………………..

………………………………………………………………..

Datum

Podpis žadatele/zákonného zástupce
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Seznam příloh žádosti o dotaci:

1. Prohlášení žadatele – čestné prohlášení za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu
MČ Praha 10
2. Kopie vysvědčení či obdobného dokladu o absolvování školní docházky denní formou za
pololetí školního roku, za které žadatel podává žádost o dotaci
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Dotační program městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým
zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2021 – příloha č. 2
Čestné prohlášení
za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 10
Název programu

Dotační program MČ Praha 10 na podporu dětí
z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením
a jejich rodin pro rok 2021

Jméno a příjmení žadatele/
zákonného zástupce (v případě nezletilého
žadatele)
Datum narození
Trvalý pobyt
Číslo OP
Výše uvedená fyzická osoba svým podpisem:




potvrzuje správnost a pravdivost údajů, uvedených v žádosti o dotaci a v tomto prohlášení, které je
její přílohou
potvrzuje, že se seznámila se zněním dotačního programu MČ Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha
10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2021 a zavazuje se ho dodržovat
bere na vědomí, že Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, jako správce osobních
údajů, provádí zpracovávání osobních údajů, a to na základě právních titulů zpracování dle čl. 6
GDPR. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je ÚMČ pověřen. Žadatel dále bere na vědomí, že v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen „GDPR") je informace o zpracování osobních údajů GDPR v podmínkách Městské
části Praha 10 k dispozici na webových stránkách MČ Praha 10 https://www.praha10.cz/uradmc/zakonne-informace/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-podle-gdpr, včetně konkrétní
informační povinnosti vůči subjektům údajů - Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho
osobních údajů (čl. 13 GDPR). Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je ÚMČ pověřen.

V …………………….. dne …………………

……………………………………………………………..
jméno, příjmení a podpis
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Dotační program městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým
zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2021 – příloha č. 3
Číslo smlouvy:

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Z ROZPOČTU MČ PRAHA 10 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU DĚTÍ
S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A JEJICH RODIN PRO ROK 2021
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními
stranami:
Městská část Praha 10
se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
zastoupená paní Renatou Chmelovou, starostkou
k jednání ve věci realizace této smlouvy je oprávněn
Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního
telefon: 267 093 111; e-mail:posta@praha10.cz
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2000733369/0800
dále jen „poskytovatel“ na straně jedné
a
jméno a příjmení
datum narození:
trvale bytem:
číslo OP:
zastoupený zákonným zástupcem:
datum narození:
trvale bytem:
číslo OP:
bankovní spojení:
č. ú:
adresa pro doručování:
dále jen „příjemce“ na straně druhé
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I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená ve vyhlášeném dotačním
programu „Dotační program městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10
s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2021“ (dále jen „dotační program“),
o jehož vyhlášení rozhodla Rada městské části Praha 10 svým usnesením č. 1037 ze dne
1. 12. 2020.
II.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci za podmínek,
stanovených touto smlouvou a vyhlášeným dotačním programem, finanční prostředky ve
výši ......... Kč (slovy: ............................ korun českých) z rozpočtu městské části Praha 10
(dále i „dotace“) a závazek příjemce dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením a za podmínek stanovených touto smlouvou a vyhlášeným dotačním programem.
III.
ÚČELOVÉ URČENÍ DOTACE
1. Dotace je příjemci poskytována v souladu s podmínkami dotačního programu jako určitá
kompenzace zvýšených nákladů, vyplývajících z doložených skutečností, kdy příjemce plnil
v rozhodném období školní docházku denní formou a současně byl alespoň po část
rozhodného období držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP/P. Rozhodným
obdobím je ………… pololetí školního roku 2020/2021.
2. Poskytnutí dotace schválila Rada městské části Praha 10 svým usnesením č. ............... ze
dne ................... .
3. Poskytnutí dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1
Smlouvy o fungování EU.
IV.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci dle článku II. odst. 1 této smlouvy,
jednorázovou úhradou ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, a to
varianta a): převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
varianta b): v hotovosti v pokladně Úřadu MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10. K tomu je
příjemce povinen poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost.
2. V souvislosti s důvody podpory, uvedenými v bodě V. dotačního programu, je dotace
ve výši ......... Kč (slovy: ............................ korun českých) poskytována jako paušální částka
ve smyslu ust. § 10a odst. 8 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Příjemce dotace prohlašuje, že těžké zdravotní postižení spolu s plněním školní docházky
denní formou v rozhodném období, kterým je ………… pololetí školního roku 2020/2021,
znamenaly ve svém souběhu pro něj a jeho rodinu zvýšení životních nákladů o částku
…………….. Kč, odpovídající výši dotace.
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4. V návaznosti na článek IV. odst. 2 a 3 této smlouvy poskytovatel další vyúčtování dotace
nepožaduje.
5. Příjemce se dále zavazuje při použití dotace splnit tyto podmínky:
a. řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými v dotačním programu a právními
předpisy,
b. použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle článku III. této
smlouvy,
c. nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
V.
KONTROLA A SANKCE
1. Příjemce je povinen umožnit kontrolnímu orgánu poskytovatele provedení kontroly
k ověření tvrzení příjemce, na jejichž základě došlo k poskytnutí dotace. K tomu je příjemce
povinen poskytnout kontrolnímu orgánu potřebnou součinnost.
2. Zjistí-li poskytovatel, že příjemce uvedl v dotačním řízení nepravdivé skutečnosti, na jejichž
základě byla poskytnuta dotace nebo že porušil povinnosti stanovené právním předpisem
nebo touto smlouvou, případně pokud neposkytne poskytovateli potřebnou součinnost, je
příjemce povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. jeho část v rozsahu
tohoto porušení, do rozpočtu MČ Praha 10 dle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě prodlení s odvodem (vrácením dotace nebo její části) poskytovateli ve lhůtě
touto smlouvou nebo poskytovatelem stanovené, je příjemce povinen uhradit
poskytovateli podle ust. § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, penále ve výši 0,1 % z dlužné částky
denně, nejvýše však do výše tohoto odvodu, a to na účet MČ Praha 10
č: 19-2000733369/0800, variabilní symbol: RČ příjemce, specifický symbol: ..................... .
4. V případě vzniku povinnosti příjemce platit sankci, viz výše uvedená ustanovení této
smlouvy, je příjemce oprávněn požádat poskytovatele o prominutí nebo částečné
prominutí povinnosti odvodu a penále podle ust. § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pokud k tomu
má důvody hodné zvláštního zřetele. Poskytovatel však není povinen úlevu přiznat.
VI.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci
smluv (CES) vedené MČ Praha 10, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje
o smluvních stranách, číselné označení smlouvy, datum jejího podpisu a text smlouvy.
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VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně
číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy
označeny.
2. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží
poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
V Praze dne …………………….....

V Praze dne .…..…………................

……………………………………..........
za poskytovatele

……………………………..……….............
za příjemce
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